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petíció a szociális és foglalkoztatási közösségi jogszabályok megfelelő 
végrehajtásának elmulasztásáról Magyarországon

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a magyar jogszabályok összeegyeztethetetlenek az európai 
jogszabályokkal (1408/71/EGK irányelv), és ennek kapcsán példaként a Magyarországon és 
külföldön felhalmozott nyugdíjjogosultságára hivatkozik. Az Európai Parlament intézkedését 
kéri annak biztosítása érdekében, hogy Magyarország teljesítse az EK-Szerződés értelmében 
fennálló valamennyi kötelezettségét, és minden szükséges intézkedést meghozzon annak 
érdekében, hogy jogszabályai összhangba kerüljenek a közösségi jogszabályokkal.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

I. A petíció

A petíció benyújtója magyar állampolgár, aki Magyarország uniós csatlakozását megelőzően 
Németországban dolgozott. Németországi foglalkoztatása idején a magyar 
társadalombiztosítás kötelező jelleggel biztosította, mivel a magyar jog szerint külföldi 
foglalkoztatását (és biztosítását) nem vették figyelembe. Az említett időszakban tehát 
egyidejűleg két társadalombiztosítási rendszerben, a magyarban és a németben is biztosított 
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volt.

A petíció benyújtója szerint a magyar jogszabály sérti a 1408/71/EGK 12. és 13. cikkét, és 
állítása szerint a magyar arányos nyugdíjszámítás módja hátrányos a migráns 
munkavállalókra nézve.  

II. A Bizottság észrevételei 

A társadalombiztosítás területén érvényes közösségi rendelkezések szerint a 
társadalombiztosítási rendszereket koordinálni és nem harmonizálni kell. Ez azt jelenti, hogy 
minden egyes tagállam szabadon határozhatja meg saját társadalombiztosítási rendszerének 
részletes szabályait, vagyis azt, hogy milyen ellátásokat nyújtanak, milyen feltételek mellett, 
hogyan számítják ki az ellátás összegét és mennyi járulékot kell befizetni. Emellett a 
tagállamok döntenek azon eljárási szabályokról, amelyek értelmében az ellátást megadják, 
ideértve az elbírálás határidejét is. A közösségi rendelkezések, különösen az 1408/71/EGK 
rendelet1 közös szabályokat és elveket állapítanak meg, amelyeket a nemzeti jog 
alkalmazásakor minden nemzeti hatóságnak tiszteletben kell tartania.  Ezek a szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. Ezzel biztosítható, hogy a 
különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása ne befolyásolja hátrányosan az Európai Unión 
belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyeket.

A társadalombiztosítás összehangolásának egyik alapelve az, hogy egy személyre csak egy 
tagállam jogszabályai vonatkozzanak (az 1408/71/EGK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése) 
– általában a foglalkoztatás helye szerinti tagállam jogszabályai (a 13. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja).  

A petíció benyújtójának panasza azonban a Magyarország uniós csatlakozása előtti időszakra 
vonatkozik. A társadalombiztosítás összehangolására vonatkozó közösségi jog elvileg 
visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható. Az egyetlen kivétel ez alól az 1408/71/EGK 
rendelet 94. cikkének (2) bekezdése, amely szerint a rendeletnek az érintett tagállam területén 
történő alkalmazását megelőzően egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy 
adott esetben szolgálati vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni az e rendelet 
rendelkezései szerinti ellátásra való jogosultság meghatározásánál. 

Ebből következően a jogszabályok egyszeri alkalmazásának elve nem visszamenőleges 
hatályú, ilyen módon pedig nem vonatkozik a Magyarország európai uniós csatlakozását 
megelőző időszakra.

Ezért nem ellentétes a közösségi joggal az, hogy a petíció benyújtójára németországi 
foglalkoztatása során mind a német, mind a magyar jogszabályok is vonatkoztak 
Magyarország uniós csatlakozása előtt.
                                               
1 A legutóbb a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392., 

2006.12.30., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 1971.7.5., 2.o.)
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Az arányos nyugdíj magyar nyugdíjintézet által történő kiszámításának módszerét illetően 
elvileg a magyar intézmény figyelembe vesz minden, a petíció benyújtója által valamennyi 
tagállam jogszabálya szerint megszerzett biztosítási időt a nyugdíj elméleti összegének 
kiszámításához, és ezt követően az elméleti összeget megszorozza a magyar biztosítási 
időszakoknak arányosan megfelelő törttel. E ponthoz azonban a Bizottság a határozatban 
szereplő nyugdíj kiszámításának elemzése nélkül nem tud részletes megjegyzést fűzni. A 
Bizottság javasolja tehát, hogy a petíció benyújtója vegye fel közvetlenül a kapcsolatot az 
illetékes bizottsági szolgálatokkal, és adja át számukra a megfelelő dokumentumok egy 
példányát.

III. Következtetések

Mivel a két társadalombiztosítási jogszabály párhuzamosságára vonatkozó panasz a magyar 
uniós csatlakozás előtti időszakra vonatkozik, a közösségi jog akkor Magyarországon nem 
volt alkalmazandó, tehát e tekintetben nem sértheti a társadalombiztosítás összehangolására 
vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

Az arányos nyugdíj magyar intézmény által történő kiszámítási módszere tekintetében a 
Bizottság nem tud észrevételeket tenni további részletek, különösen a kérdéses 
nyugdíjhatározat számítási bontásának ismerete hiányában. A Bizottság felveszi a kapcsolatot 
a magyar hatóságokkal a kérdés kivizsgálására, és tájékoztatja a Parlamentet a további 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Az Európai Bizottság indokolása:

Az első alkalommal benyújtott petíció nem ismertette világosan az ügy tényszerű 
körülményeit, azaz hogy a petíció benyújtója ténylegesen mely tagállamban vállalt munkát, 
miután Magyarországot elhagyta. Jóllehet a szövegben szereplő utalások alapján 
feltételezhető volt, hogy a petíció benyújtója Németországban dolgozott, az ügy magyar 
hatóságokkal történő megvitatását követően kiderült, hogy a petíció benyújtója valójában 
Ausztriában vállalt munkát. Ezt tükrözi a Bizottság 2009. szeptember 1-jei nyomon követő 
közleménye is. Ugyanakkor jogi szempontból nem számít, hogy a petíció benyújtója mely 
tagállamban vállalt munkát, mivel az ügy tárgyát a nyugdíjszámítás magyar hatóságok által 
alkalmazott módszere képezi egy olyan személy vonatkozásában, aki párhuzamos biztosítási 
időt szerzett egy másik tagállamban (függetlenül attól, hogy valójában mely másik 
tagállamról van szó).

A Bizottság kapcsolatba lépett a magyar nyugdíjhatóságokkal, és felkérte őket a petíció 
benyújtójának ügyével kapcsolatos észrevételek ismertetésére, különösen a petíció benyújtóját 
megillető nyugdíj kiszámítását illetően. A magyar hatóságok magyarázatukban indoklásukban 
rámutattak arra, hogy a petíció benyújtóját megillető nyugdíj kiszámításakor kétféle számítási 
módot alkalmaztak: az egyik esetben figyelembe vették a párhuzamos magyarországi 
biztosítási időt, a másik esetben pedig a külföldön szerzett biztosítási időket, annak 
érdekében, hogy az érintett személy ne veszítse el nyugdíjjogosultságát. Ugyanakkor 
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megállapították, hogy a nyugdíjjogosult számára az a számítási mód lenne a legkedvezőbb, 
amely az 1408/71/EGK rendelet 46. cikkének (1) bekezdése értelmében kizárólag a hazai 
biztosítási időt veszi figyelembe. Következésképpen a petíció benyújtója számára e 
legmagasabb összeget ítélték meg. 

Következtetések

A társadalombiztosításról szóló két jogszabály egy időben történő alkalmazásával kapcsolatos 
panasz a Magyarország európai uniós csatlakozását megelőző időszakra vonatkozik, 
következésképpen az 1408/71/EGK rendeletben foglalt szabály – miszerint csak egy tagállam 
jogszabályai alkalmazandók – abban az időszakban még nem volt hatályos Magyarországon. 
Ez annyit jelent, hogy a nyugdíj kiszámításánál a magyar és az osztrák intézeteknek egyaránt 
valamennyi párhuzamos biztosítási időt teljes mértékben figyelembe kell venniük.

Ami a magyarországi intézet által alkalmazott nyugdíjszámítási módszert illeti, a kapott 
magyarázat alapján több módszerhez is folyamodtak, majd pedig az 1408/71/EGK rendelet 
szerinti legkedvezőbb módszert alkalmazták annak érdekében, hogy a legmagasabb 
nyugdíjösszeget ítéljék oda a petíció benyújtója számára.

Következésképpen a petíció benyújtójának esetében nem állapították meg a közösségi jog 
megsértését.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2012. augusztus 30.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által küldött kiegészítő tájékoztatást. Az új 
anyag azonban semmilyen jelentős új ténnyel nem egészíti ki az eredeti petíciót, így nem 
változik a Bizottság előző közleményeiben található értékelés.

A két társadalombiztosítási jogszabály harmonizálásával kapcsolatos panasz a Magyarország 
európai uniós csatlakozása előtti időszakra vonatkozik. Következésképpen az 1408/71/EGK 
rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt szabály – miszerint csak egy tagállam 
jogszabályai alkalmazandók – abban az időszakban még nem volt hatályos Magyarországon. 
Ez annyit jelent, hogy a nyugdíj kiszámításánál a magyar és az osztrák intézeteknek egyaránt, 
valamennyi párhuzamos biztosítási időt teljes mértékben figyelembe kell venniük.

Ami a magyarországi intézet által alkalmazott nyugdíjszámítási módszert illeti, a kapott 
magyarázat alapján több módszerhez is folyamodtak, majd pedig az 1408/71/EGK rendelet 
szerinti legkedvezőbb módszert alkalmazták annak érdekében, hogy a legmagasabb nyugdíjat 
ítélhessék meg a petíció benyújtója számára.

Következésképpen, a petíció benyújtójának esetében nem áll fenn az uniós jogszabályok 
megsértése.


